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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
بعده احلمد هلل وحده والصالة والسالم علي من ال نيب  

 أبو حفص بن العربي األثري
يف أسرة عربية حمافظة متوسطة احلال ، يرجع نسبها إيل بين سليم  –حمافظة الدقهلية – السنبالوينولد حفظه اهلل تعاىل مبدينة 

بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبن منصور   

عشرة من عمره . أمت حفظه للقرآن الكريم باألزهر الشريف ، وهو دون الثانية  

. يف املرحلة االبتدائية األزهريةوكان متفوقا يف دراسته ، فقد كان له ترتيب علي حمافظة الدقهلية   

ختم دراسته األكادميية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، وكان الطالب الوحيد الذي حصل علي الدرجة النهائية يف مادة الشريعة 

يف الكلية . اإلسالمية يف السنة النهائية  

التحق بالدراسات العليا بدار العلوم بقسم الشريعة اإلسالمية ، ولكنه اضطر للسفر إيل اليمن الشقيق متعاقدا مع وزارة الرتبية 

 والتعليم مدرسا للرتبية اإلسالمية .

صلي اهلل عليه  النيب وصفة صالة) يخ االسالم حممد بن عبد الوهاب (أول الكتب اليت درسها )كشف الشبهات يف التوحيد لش

. وسلم للعالمة األلباني ( رمحة اهلل تعاىل عليهما ، مما أثر فيه منهجيا ، وحبب إليه علم احلديث بعد التوحيد  
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 أوال : بعض شيوخه الذين تلقى عنهم ، أو لقيهم وعرض نفسه عليهم
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 ثانيا : بعض شيوخه الذين أجازوه 

ينفرد بإجازته .وهو أول من أجازه وهو أول طالب حصل على إجازته ، وظل سنوات  املطلب عبد فوزى رفعت العالمة الشيخ فضيلة -1  
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  . دهيش بن عبدامللك بن اهلل عبد لعالمةا الشيخ فضيلة -6
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. احلبشي شيخ بن الرمحن عبد املعمر املسند الشيخ فضيلة -9  

. تقي العثماني حممد العالمة الشيخ فضيلة -11  

. غربيامل بوخبزة األمني بن حممد مةالعال الشيخ فضيلة -11  

  .الندوي السلفي اسرائيل العالمة حممد الشيخ فضيلة -12

  .  رمزي خمتار امحد العالمة الشيخ فضيلة -13

  . النبوية باملدينة احلديث علم مدرس الدين حمى صاحل بن الرمحن عبد العالمة الشيخ فضيلة -14

. اهلامشي احلق عبد الوكيل عبد خالد يأب  العالمة الشيخ فضيلة -15  

  . املسند مساعد البشري السوداني الشيخ فضيلة -16
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.  الرمحاني القيوم عبد الشيخ فضيلة -17  

  .  حممد بن عبد اهلل السبيل الشيخ فضيلة -18
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يف عصرنا أبي عبد اهلل بن عثيمني. اإلمامفيت امل، وث العصر أبي عبد الرمحن األلبانيوقد تأثر جدا بالعالمة حمد وغريهم من أهل العلم والفضل  

 ثالثا : مشاخيه الذين أجازوا له بالفتوى

له بالعلم والفضل كثري من مشاخيه وكثري من إخوانه املشايخ ،وقد أجازه بالفتوى منهم : واو كثري غري الذين شهد  

. فضيلة الشيخ الدكتور: حممد بلتاجي -1   

. : مقبل بن هادى الوادعي الشيخ فضيلة -2  

. : رفعت بن فوزي عبد املطلب الشيخ فضيلة -3  
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 تالميذه

، أسأل اهلل أن يزيدهم خريا وبركة ، لكن قوا عنه وأخذوا عنه كثري يف كثري من بالد اإلسالم أما تالميذه الذين تل

 نذكر املشايخ األفاضل الذين أجازهم الشيخ سلَمه اهلل.
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. النقيب أمحد الشيخ -2  

  . امساعيل بن مصطفى املأربى احلسن يأب الشيخ -3

. بالسويس ةالشافعي فقيه مصطفى بن راهيمإب بن سعد الشيخ-4  

. أبي بكر احلنبلي الشيخ -5  

. بايل السالم عبد بن وحيد الشيخ -6  

  . أبي إسحاق احلويين )باستدعاء من الشيخ وحيد بايل( الشيخ -7

.أبو داود حيي بن حزة الدمياطي  الشيخ -8  
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.(عنه اهلل رضى بعمر اخلاص اجلزء)  للدهلوي اخللفاء سرية عن اخلفاء إزالة -4   
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 ثالثا : الكتب التي حتت الطبع 
، نسأل اهلل أن يتمها عليه ،وأن يعينه نشرها  شوطا قطع  أو تبيض، إيل وحتتاج منها انتهي اليت أو الطبع حتت اليت الكتبأما        

. علي )ثالثة خمطوطات( األندلسي حزم بنال األحكام أصول يف اإلحكام -1  

. احلديث ورود بأسباب املستغيث غوث -2  
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. الشيباني حنبل ابن ومسند السته الكتب بفوائد األماني غاية -13  

. للهيثمي الزوائد جممع علي الفوائد بدائع -14  
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 األعمال التي قام بها والكتب التي شرحها
. عاما ثالثني من أكثر منذ احملمدية السنة أنصارواخلطابة مبساجد   التدريس -1  

. الشقيق ملدة ثالثة سنوات اليمن ولةبد الثانوية ملرحلةلطالب ا اإلسالمية الرتبية مادة بتدريس قام -2  

  . الفن هذا يف عليها واملعول فيها الفقه أصول شيخ كانوالوادعي  مقبل الشيخ موطن بصعدة احلديث بدار التدريس-3

  . إعداد الدعاة بأنصار السنة مبصر هدامبع التدريس -4

   . يف معهد العزيز باهلل ملدة ثالثة سنوات، وقام بوضع املناهج الدراسية له أثناء وجوده التدريسقام ب -5

. ادرَس العقيدة واالصول واملصطلح بدار الفرقان ببنه-6  

. قام بالدعوة إيل اهلل يف معظم أحناء مصر ، وكذا معظم أحناء اليمن -7  

. زار أنصار السنة بالسودان الشقيق حماضرا ومدرسا مبساجدها ومعاهدها-8  

. قام بزيارة دولة تونس الشقيقة داعيا إيل اهلل عز وجل -9  

. املشرف العام علي معهد النصرة الشرعي -11  

. ث اخلريية )الفاروق(عميد دار احلدي -11  
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 الكتب التي وفقه اهلل )عز وجل( وقام بشرحها ،وبعض الكتب شرحها عدت مرات
 العقيدة واملنهج

. واسطية مع شرحها للشيخ حممد خليل هراسالالعقيدة  -1  

2- فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد .   

. البن أبي العز احلنفي الطحاويةشرح  -3  

.وحاشيتهااألصول الثالثة  -4  

. (العقيدة يف وجواب سؤال211أعالم السنة املنشورة )-5  

  . للعثيمني املثلى القواعد شرح-6

. للربهبارى السنة شرح -7  

. )من تأليف الشيخ( به األخذ ووجوب حقيقته السلفي املنهج -8  

. )مل يتم( خزمية البن التوحيد -9  

. (يتم مل)الشريعة لآلجرى  -11  

. )احلائية( داود أبى ناب قصيدة شرح-11  

. قرة عيون املوحدين شرح كتاب التوحيد )مل يتم( -12  

شرح أصول اإلميان من كتاب الصالة وحكم تاركها .-13  

.  (يتم مل)معارج القبول شرح سلم الوصول  -14  

. القريواني زيد أبي ابن مقدمة -15  
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 احلديث وعلومه

تمل ومازال مستمرا فيه نسأل اهلل أن يتمه عليه(صحيح البخاري مع فتح الباري )مرات ومل يك -1  

صحيح مسلم مع النوؤي . -2  

موطأ اإلمام مالك .-3  

األدب املفرد للبخاري . -4  

خمتصر صحيح مسلم للمنذري . -5  

صحيح اجلامع الصغري وزيادته . -6  

رياض الصاحلني .-7  

جامع العلوم واحلكم )مل يتم (. -8  

االربعني النووية . -9  

شرح علل الرتمذي البن رجب . -11  

الباعث احلثيث . -11  

شرح البيقونية . -12  

تدريب الراوي  ) مل يتم (. -13  

   . )من تأليفه مل يتم ( احلثيث الباعث وهتذيب بشرح املستغيث اغاثة-14

. والرجال التعديل اجلرح قواعد يفو رجال )هتذيب الكمال ، هتذيب التهذيب ، تقريب التهذيب، تعجيل املنفعة(ال كتب مناهج -15  

  . ومنهجه يف كتابه مسلم صحيح مقدمة شرح -16
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. الفهري رشيد بنال املعنعن السند يف اإلمامني بني احملاكمة يف األمعن واملورد األبني السنن -17  

. والتعديل اجلرح وقواعد التخريج ألصول التأصيل -18  

  . لطحانل التخريج صولأ -19

. لطحانديث لاحل مصطلح تيسري-21  

. احلديث فى الدانى عمرو أبى جزء شرح -21  

. )مل يكتمل( أللبانيل الغليل إرواء -22  

 الفقه وأصوله

. شرح بلوغ املرام السالم سبل -1  

. )مل يتم( املضية الداري شرح الندية الروضة -2  

. البهية الدررعلي  االدلة الرضية -3  

. يتم (تيسري العالم شرح عمدة األحكام )مل -4  

. نيل األوطار )مل يتم ( -5  

. لأللبانى(  وسلم عليه اهلل صلى)  النيب صالة صفة -6  

الرسالة للشافعي . -7  

. يمذكرة أصول الفقه للشنقيط -8  

. شرح الورقات -9  

. إرشاد الفحول )مل يتم ( -11  
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.( يتم مل) اإلحكام البن حزم -11  

  . ( يتم مل) املناظر وجنة الناظر روضة -12

.  ( يتم مل)شرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه  -13  

. الفرائض علم يف الرائد -14  

.  زيدان الكريم عبدل الوجيز يف أصول الفقه -15  

لعبد الوهاب خالف . الفقه أصول  -16  

. زهري أبو مدحمل الفقه أصول -17  

  .العثيمني صاحل بن حممد الشيخ األصول علم من األصول -18

للشنقيطي حزم ابن علي والرد القياس يف حبث -19  

 التفسري وعلوم القرآن

  ( .  يتم مل)  كثري ابن تفسري -1

  ( .   يتم مل) لشنقيطيل البيان أضواء-2

. التفسري أصول -3   

  .    للشنقيطي اجملاز جواز منع -4

( . يتم مل) السعدي للشيخ املنان كالم تفسري يف الرمحن الكريم تيسري-5  

     لرتمجة فلله احلمد واملنةانتهت ا

 


